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แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน (Project) 

 

1.1 การเสนอโครงการโครงงานพิเศษ 

 การเสนอโครงงานพิเศษ ใหนักศึกษาดําเนินการตามขอกําหนดและข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1.1  จัดทําโครงงานพิเศษ ประกอบดวย 

  1.1.1.1 หัวขอโครงงานพิเศษ 

  1.1.1.2 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (นิยามปญหาและความสําคัญของปญหา ความ

จําเปนที่ใชในการวิจัยมาแกไขปญหา) 

  1.1.1.3 วัตถุประสงค (ระบุวัตถุประสงคใหชัดเจน ในกรณีที่ทีการศึกษาตัวแปรใหระบุสมมติฐาน

ในการจัดทําโครงงานพิเศษดวย) 

  1.1.1.4 ขอบเขตของการจัดทําโครงงานพิเศษ (ระบุขอบเขตของเนื้อหา พ้ืนที่ และระยะเวลาใน

การศกึษา) 

  1.1.1.5 วิธีการวิจัย (ระบุการออกแบบโครงงานพิเศษ ข้ันตอนโครงงานพิเศษ เครื่องมือที่ใชใน

โครงงานพิเศษ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการแปลผล) 

  1.1.1.6 ประโยชนของโครงงานพิเศษ (ระบุอยางชัดเจนวาผลที่ไดจากโครงงานพิเศษคืออะไร จะ

นําเสนอโครงงานพิเศษ หรือประโยชนในการแกปญหาไดอยางไร) 

  1.1.1.7 รายชื่อเอกสารอางอิง (ระบุชื่อเอกสารตางๆ ที่ใชเปนหลักในโครงการพิเศษตามรูปแบบ

ที่ระบุไวในคูมือการจัดทําโครงงานพิเศษ) 

  1.1.1.8 รายละเอียดอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรในแตละ

สาขาวิชา 

 1.1.2 นักศึกษาจะเสนอโครงการพิเศษได จะมีสถานภาพเปนผูจัดทําโครงงานในชั้นปท่ี 3 (หลักสูตร 4 

ป) และชั้นปที่ 2 (ในหลักสูตร 2 ป) และสอบผานตามหลักสูตรในทุกรายวิชาของภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 

ของปการศึกษาท่ี 1 และ 2 ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ในหนึ่งโครงการสามารถมีผูจัดทําตาม

เกณฑ คอื ใหเปนอํานาจของกรรมการสาขาฯ ในการตัดสิน 
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1.2 ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

 1.2.1 เตรียมความพรอม โดยการใหความรูความเขาใจ 

  1.2.1.1 มีการสอนปรับพื้นฐานแรกเขาเรียน โดย อาจารยประจําสาขาทุกทาน 

  1.2.1.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาท่ีเขามาใหม (อาจจะมรการจัดกิจกรรมเพ่ือละลายพฤติกรรม หรือ 

ทําเปนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากพี่สูนอง) 

  1.2.1.3 นักศึกษารูบทบาทของตนเอง วาจะทําโครงงานพิเศษดานไหนกับอาจารยทานใด โดย

อาจารยไดบอกความถนัดของตนเอง และงานวิจัยท่ีถนัด อาจจะมีการประกาศความถนัด ความเชี่ยวชาญของ

ตนเองโดยผานบอรด หรือเว็บไซตของคณะ หรือ สาขาวิชา 

 1.2.2 หัวหนาสาขาฯ สรุปขอมูลนักศึกษาที่จะสามารถสอบหัวขอโครงงานพิเศษเพ่ือชี้แจง จํานวน

นักศึกษา และการแบงนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือแบงสัดสวนภาระงานของอาจารย ดังนั้นเมื่อนักศึกษา

ปรึกษาในกลุมสมาชิก และรูวาตนเองจะทําโครงงานเกี่ยวกับดานใดใหไปพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือดําเนินงาน

จัดทําโครงงานฯ ในข้ันตอนตอไป 

 1.2.3 นักศึกษายื่นคาํรองขอเสนอแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

  12.3.1 นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสอบ และแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาหลังจากเปดภาค

การศึกษา โดยเขียนแบบฟอรมเสนอโครงงานพิเศษ (ทนอ.01) ซึ่งจะตองเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานพิเศษ และนําเสนอประธานสาขาวิชาลงนามใหความเห็นชอบแลวไปยังคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอนุมัติภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันเปดการศึกษา   

  1.2.3.2 หัวหนาสาขาจัดทําปฏิทินการสอบหัวขอของโครงงานที่ไดรับการอนุมัต ิ

  1.2.3.3 นักศึกษาสงโครงงานพิเศษฉบับยอ (รวมเอกสารอางอิงไมเกิน 50 หนากระดาษ) พรอม

กับ เอกสารการนําเสนอ จํานวนเทากับกรรมการสอบหัวขอ โดยยื่นตอหัวหนาสาขาฯ ภายใน 20 วันทําการ

หลังจากคณบดีอนุมัติหัวขอโครงงานพิเศษ และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

  1.2.3.4 หัวหนาสาขาฯ ประสานกรรมการสอบหัวขอ และ อาจารยที่ปรึกษาเพื่อจัดหองสอบ วัน 

และ เวลา สอบ พรอมประกาศใหนักศึกษาทราบ หลังจากนักศึกษาสงเอกสารโครงงานพิเศษ 10 วันทําการ 

  1.2.3.5 เมื่อนักศึกษาสอบหัวขอโครงงานเรียบรอยแลว ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานพิเศษหลัก

รายงานผลการสอบผานหัวหนาสาขาไปยังคณบดี โดยใชเอกสาร (ทนอ.02) ภายใน 3 วันทําการนับจากวัน

สอบหัวขอโครงงานพิเศษ เพ่ือใหคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนุมัติ แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และ

ประกาศเปนหัวขอโครงงานพิเศษ 
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  1.2.3.6 ในกรณีที่มีผลการสอบหัวขอโครงงานพิเศษเปน “ผานโดยมีการปรับปรุงแกไข” 

นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงโครงงานพิเศษตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ

ในการสอบหัวขอ และยื่นคํารองเสนอโครงการพิเศษฉบับแกไข (ทนอ.03) พรอมทั้งโครงงานพิเศษที่ไดปรับแก

ไขแลวนั้น โดยใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามใหความเห็นชอบภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่สอบหัวขอโครงงาน

พิเศษ เพ่ือเสนอคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนุมัติ และประกาศเปนหัวขอโครงงานพิเศษ 

  1.2.3.7 ในกรณีที่มีผลการสอบหัวขอโครงงานพิเศษ “ไมผาน” ใหเสนอโครงการพิเศษใหมและ

สอบหัวขอโครงการพิเศษใหม 

  1.2.3.8 การเปลี่ยนแปลงใดๆ เก่ียวกับโครงงานพิเศษที่ไดรับอนุมัติแล ในกรณีเปนการ

เปลี่ยนแปลงหัวขอโครงงานพิเศษหรือสาระสําคัญของโครงงานพิเศษ ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานพิเศษ

ประเมินผลโครงงานพิเศษที่ลงทะเบียนผานมาทั้งหมดเปนระดับคาคะแนน I ซึ่งนักศึกษาจะตองลงทะเบียน

และยื่นขออนุมัติโครงงานพิเศษใหม 

1.3 การสอบความกาวหนาโครงงานพิเศษ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําหนดข้ันตอนในการสอบความกาวหนาโครงงานพิเศษดังนี้ 

 1.3.1 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบความกาวหนาโครงงานพิเศษ (ทนอ.04) พรอมโครงงานพิเศษจํานวน

เทากับกรรมการสอบ ไมนอยกวา 45 วัน นับตั้งแตประกาศผลสอบหัวขอโครงงานพิเศษ เพ่ือเสนอตอหัวหนา

สาขาวิชาฯ กอนกําหนดวันสอบอยางนอย 3 วันทําการ 

 1.3.2 เมื่อนักศึกษาสอบความกาวหนาโครงงานพิเศษเรียบรอยแลว ใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานพิเศษ

หลักรายงานผลการสอบผานหัวหนาสาขาไปยังคณบดีฯ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันสอบความกาวหนา

เพ่ือใหคณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมอนุมัติตอไป 

1.4 การดําเนินงานโครงการพิเศษ 

 1.4.1  สาขาวิชาจะตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาที่ทําโครงงานพิเศษโดยมีการจัด

หองปฏิบัติการ หรือ อุปกรณ เครื่องมือ เพ่ือใหนักศึกษาพรอมสําหรับการใชงาน 

 1.4.2  ในระหวางดําเนินงานทําโครงการพิเศษอาจารยที่ปรึกษาจะตองใหนักศึกษารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน หรือความกาวหนาของโครงงาน โดยทําเปนการเอกสารนําเสนอกลุมละ 15 นาท ี
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1.5 การสอบโครงงานพิเศษ 

 1.5.1 นักศึกษายื่นคํารองขอสอบโครงงานพิเศษ (ทนอ.05) พรอมโครงงานพิเศษที่มีความถูกตอง

สมบูรณ ทั้งเนื้อหา และรูปแบบการพิมพตามคูมือการจัดทําโครงงานพิเศษของคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม โดย

มีจํานวนเทากับกรรมการสอบ ไมนอยกวา 10 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ประกาศผลสอบความกาวหนาโครงงาน

พิเศษ เพ่ือเสนอตอคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนุมัติตอไป 

 1.5.2 หัวหนาสาขาฯ ประสานกรรมการสอบโครงงานพิเศษ และ อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือจัดหองสอบ วัน 

และ เวลา สอบ พรอมประกาศใหนักศึกษาทราบ หลังจากนักศึกษาสงเอกสารโครงงานพิเศษ 5 วันทําการ  

 1.5.3 เมื่อนักศึกษาสอบโครงงานพิเศษเรียบรอยแลว ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานพิเศษหลักรายงาน

ผลการสอบผานหัวหนาสาขาไปยังคณบดีฯ ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันสอบความกาวหนาเพื่อใหคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนุมัติตอไป 

1.6 การสงโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ 

 นักศึกษาจะตองสงโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณพรอมใบรับรองที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการสอบ

โครงงานพิเศษครบถวนทุกคน จํานวน 5 เลม พรอมเอกสารคาํรองดังนี ้

 1.6.1 ขอสงโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ (ทนอ.06) นอกจากนี้จะตองสงไฟสโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ 

(File word และ File PDF) 3 ชุด ท่ีสํานักงานคณบดี 1 ชุด และอาจารยที่ปรึกษา 1 ชุด และที่ สาขาวิชา 1 

ชุด เพ่ือรวบรวมจัดเปนผลงานของทางคณะ และสาขาวิชาตอไป 
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1.7 ขั้นตอนการจัดทําโครงงานพิเศษ 

             การเสนอโครงงานพิเศษและสอบหัวขอโครงงานพิเศษ 
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การสอบความกาวหนาโครงงานพิเศษ 

นกัศึกษาย่ืนคํารองขอสอบความกาวหนาโครงการพเิศษ (ทนอ.04) 

พรอมโครงงานพเิศษ จํานวนเทากับกรรมการสอบและตองไดรับ

อนมุัติหัวขอโครงงานพิเศษมาแลวไมนอยกวา 45 วัน

หวัหนาสาขาวิชากําหนดวันสอบอยาง

นอย 3 วันทําการ

นักศกึษาดําเนนิการสอบ

อาจารยที่ปรึกษาโครงงานพิเศษหลัก รายงานผลการสอบหวัหนาสาขาวิชา และทํารายงานงานแจงคณบดีคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

ภายใน 3 วันทําการ

ผาน ผานโดยมกีารปรบัปรุงแกไข

นักศึกษาดําเนินการจัดทําโครงงานพิเศษ

นกัศึกษาย่ืนโครงงานพิเศษฉบับแกไขใหหัวหนาสาขาฯ 

ภายใน 5 วันททําการนับแตวันท่ีสอบความกาวหนา

โครงงานพิเศษ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนรูรายวิชาโครงการ (Project) 
การสอบโครงงานพิเศษ และ การสงโครงงานพิเศษฉบับสมบูรณ 

นักศึกษายื่นคาํรองขอสอบโครงงานพเิศษใหหัวหัวหนาสาขาฯ (ทนอ.05) พรอมโครงงานพิเศษ จํานวน

เทากับกรรมการสอบ และตองผานการสอบความกาวหนามาแลวไมนอยกวา 10 วันทําการ

หัวหนาสาขาดําเนินการจัดหากรรมการโครงงานสอบ วัน และเวลาสอบ

และรายงานตอคณบดีเพื่อดําเนินการสอบ

นกัศึกษาดําเนินการสอบ

หัวหนาสาขาประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ

หัวหนาสาขารวบรวมผลการสอบจากประธานกรรมการสอบ และรายงานผลการสอบไปยังคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภายใน 3 วันทําการ

ไมผาน ผาน ผานโดยมกีารปรับปรงุแกไข

- นกัศึกษาสอบไมผานมีสิทธิย่ืนคํารองขอสอบใหมไดอีก

1 คร้ัง ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบกําหนด

มิฉะนั้นผลการสอบจะถูกปรับเปนระดับคะแนน I 

- นกัศึกษาตองดําเนินการลงทะเบียนรายวชิาโครงงาน

พเิศษใหมและจัดทําโครงงานพิเศษ ภายใตหัวขอใหม

พรอมท้ังเร่ิมขั้นตอนการทําโครงงานพิเศษใหมท้ังหมด

นักศึกษาตองดําเนินการแกไขใหแลว

เสร็จภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่

สอบ มิฉะนั้นจะถือวาทําการสอบคร้ัง

น้ันไมผาน

นักศึกษาขอสงโครงงานพเิศษฉบับสมบูรณ (ทนอ.06) และไฟสโครงงานฉบับสมบูรณ ที่หัวหัวหนาสาขาวิชา

นกัศึกษาเสนอเลมโครงการพเิศษฉบับสมบูรณตามท่ีสาขาวิชากําหนดถายใน 5 วันทําการ 

นับจากวันที่สอบผาน มิฉะนั้น จะถือวาการสอบคร้ังนี้ไมผาน

หัวหนาสาขามอบหมายใหอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาโครงงานสงผลการศึกษา 

เพื่อใหคณะฯ ดําเนินการตอไป  

 

 


